Vyhodnocení soutěže Český med 2016
Do letošního ročníku bylo zasláno celkem 385 medů. Každý jiný, všechny chutné. Rostoucí zájem o
soutěž nás velmi těší. Věříme, že takové akce pomáhají udržovat povědomí spotřebitelů o tom, že med
přímo od včelaře je velmi kvalitní potravina.
Hodnocení medů probíhalo dle následujících kritérií .
Kritérium pro hodnocení

maximálně dosažitelný počet bodů

fyzikálně chemické vlastnosti

25

povinné údaje na etiketě

25

správnost doplňujících a nepovinných údajů

20

senzorika

15

celkový estetický dojem

15

Zlaté medaile byly přiřazeny medům s body v rozmezí 92-100,
stříbrnými medailemi byly oceněny medy s dosaženými body v rozmezí 86-91.
Letošní medy v soutěži neměly mnoho chyb. Výrazně se zlepšilo balení medů. Mnoho účastníků si
dalo s etiketami práci nebo oslovilo grafiky. Bylo to poznat. Konkurence však byla velká. Vynikly
etikety "s nápadem". Oproti tomu ne vždy byl dodržen požadavek, že etiketa musí být přehledná a
snadno čitelná. Celkový dojem kazilo (jako každý rok) rozmazané razítkování a špatně čitelné
dopisování údajů, škrtání.
Častou chybou je, že etiketa je zmenšená obrazovka počítače. To co je na obrazovce vidět ještě dobře,
může být na etiketě tak maličké, že to není k přečtení.
Na některých medech nebyla sladěná grafika na etiketě s víčkem. Takže celé balení působilo
nesourodě.
Pozitivní je, že téměř vymizela z etiket výživová a zdravotní tvrzení, která legislativa zakazuje. Jen
zřídka se objevily přívlastky kvalitní a přírodní, za které šly bohužel body dolů.
Povinné údaje o výrobci, v našem případě jméno a adresa včelaře, musí být vypsány a nestačí odkaz
na webové stránky. Údaj o množství medu v balení je také povinný, ale udávat objem v gramech je
školní chyba. Bohužel letos nebyla ojedinělá.
Nejvíce se vyskytovaly chyby v údajích o spotřebě. Např. údaj "Spotřebujte do 2018" je chybný. Toto
označení data použitelnosti se používá u potravin, které rychle podléhají zkáze. Datum proto musí být
uvedeno ve formátu den-měsíc-rok (pouze rok nestačí). Dále k datu použitelnosti musí být uvedeny
podmínky uchovávání. Pro med jako trvanlivou potravinu se používá jako údaj o spotřebě datum
minimální trvanlivosti, nejlépe ve formátu "Minimální trvanlivost do konce rok ". Vychází se z
nařízení EU 1169/2011, příloha X.
V několika případech nebyly nalepeny etikety s povinnými údaji na sklenici, ale na víčku. Tady je

nebezpečí zaměnitelnosti sklenic. Aby bylo jisté, že víčko patří ke sklenici, měla by být použita
přelepovací páska, která se při prvním otevření poruší.
Je třeba zdůraznit, že hrubé nedostatky se už téměř nevyskytují, takže hodnocení je soustředěno na
detaily, většinou se vyskytovaly pouze malé chybičky na obalech.
V soutěžních medech jsme změřili přes 1500 kvalitativních fyzikálně chemických parametrů a
potěšitelných 98,5 % hodnot splnilo limity normy Český med.
Občas (ve 12 případech) nebyl dodržen obsah vody, čtyři medy byly přehřáté a u několika medů
neodpovídal uvedený druh medu naměřené vodivosti. Vyskytly se soutěžní vzorky, ve kterých plavaly
viditelné nečistoty. Všichni včelaři vědí, že jde o vosk, ale spotřebitel to může považovat za špínu.

